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Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com 
Dit document is bedoeld om u te informeren over producteigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht 
gewijzigd worden door voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens op dit blad bevatten typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale 
vervaardigingproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel dit informatieblad met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Eurol geen 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. Wij adviseren u altijd het voorschrift van de fabrikant te volgen. 

Eurol Hykrol DAZ 46 is een uit hoogwaardige basisoliën en speciaal 
geselekteerde additives, ontwikkelde hydraulische olie. Het is 
detergerend asloos en zinkvrij en heeft een sterk reinigende werking.

Eurol Hykrol DAZ 46 is mede door zijn emulgerende eigenschappen 
uitermate geschikt voor gebruik in hydraulische systemen waar de kans 
op vervuiling door water of olie/water emulsie aanwezig is (bruggen, 
sluizen, schepen). Het geëmulgeerde water heeft geen nadelige 
gevolgen voor de filtreer- baarheid en de corrosiebescherming.

Eurol Hykrol DAZ 46 is, door de hoge viscositeits index, geschikt voor 
systemen werkend onder sterk wisselende temperaturen of extreem 
hoge drukken. Bovendien bezit het uitmuntende antislijtage 
eigenschappen, alsmede een goed luchtafscheidend vermogen.

Eurol Hykrol DAZ 46 is uitermate geschikt voor systemen met bronzen 
of verzilverde componenten. Door zijn thermische- en oxidatie stabiliteit 
blijft deze olie zijn kwaliteiten behouden, zelfs na extreme belastingen.

NB: Bij overschakeling van een zinkhoudende hydraulische olie of 
motorolie dient het systeem eerst gereinigd te worden.

Fysische eigenschappen

Prestatieniveau
 HVLPD
 Daimler DBL 6721

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kleur amberkleurig   
Dichtheid bij 20°C 0.851  kg/l ASTM D 4052 
Viscositeit, kinematisch bij 40°C 45  cSt ASTM D 445 
Viscositeit, kinematisch bij 100°C 8.4  cSt ASTM D 445 
Viscositeitsindex 166  ASTM D 2270 
Vlampunt 228  °C ASTM D 93 
Pour point -42  °C ASTM D 97 

Hydraulische oliën - VHLPD

Omschrijving

Eurol Hykrol DAZ 46
Minerale hydraulische olie HVLP, detergerend, asloos en zinkvrij


